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Tapetsering

1. Ta bort gamla tapeter och färger. Släta 
ut ojämna underlag med gipsbaserad 
spackelmassa. Grundmåla starkt absorberande 
underlag med lösningsmedelsfri grundfärg.

3. Använd fiberklister.2. Underlaget måste vara torrt, rent, stabilt, 
absorberande och slätt. Markera och loda upp 
vådernas bredd på väggen.

4a. Klistra för hand: Skär till våder i väggens höjd 
plus marginal och klistra dem en och en. Tänk på 
mönstret eller

5. Lägg ihop de klistrade våderna 2/3 till 1/3.  
Vik inte hårt i vecken.

4b. Klistra med klisterapparat: Dra våderna 
genom klisterapparaten och skär av dem. Tänk 
på mönstret.

Novaboss 

www.erfurt.com

6. Låt våderna svälla lika länge, ca 10-15 minuter. 7. Klistra upp ERFURT-Novaboss i kant. Tryck fast 
med tapetserarborste eller skumgummirulle så 
att inga blåsor eller veck uppstår.

9. Tapetsera inte omlott vid ytterhörn. Här ska 
våderna skäras exakt på kanten.

10. Efter att tapeten har torkat kan den målas 
med dispersionsfärg av hög kvalitet enligt 
DIN EN 13300. Använd helst sidenmatt eller 
sidenblank färg.

8. använd en tapetserarspackel och en tapetkniv 
eller en sax för att skära till hörnen.
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Produktbeskrivning
ERFURT-Novaboss

Tillverkare
ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Material/Tillverkning
Alla ERFURT-Novaboss-varianter är vita special-strukturtapeter i två lager.
De tillverkas genom att två papperslager klistras ihop och präglas i ett 
specialförfarande. Samtliga ERFURT-Novaboss-typer tillverkas på samma 
sätt och skiljer sig bara åt i designen.
Det uppstår inga problem när ERFURT- Novaboss ska kastas, eftersom de 
naturliga grundämnena på egen hand förs tillbaka in i det ekologiska 
kretsloppet.

Produktuppgifter
• Rullmått: 10,05 m längd x 0,53 m bredd
• Kartonginnehåll: 9/12 rullar

Produktegenskaper
• Motsvarar DIN 234 (fastställande för väggbeklädnader för behandling i 

efterhand)
• Brandskyddsklass ”B-s1,d0” enligt DIN EN 13501-1 motsvarar ”B1” 

(svårantändlig) enligt DIN 4102-1 
• Motstånd mot vattenånga enligt DIN 52615 motsvarar diffusion relativt 

luftskikt med ca 0,06 m tjocklek
• Stabil specialprägling tack vare hög pappersvikt och två pappersskikt
• Utan PVC, hälsoskadliga mjukmedel och lösningsmedel
• Utan tillsats av tungmetallföreningar och formaldehyd
• Kan målas över upprepade gånger med vanliga dispersionsfärger
• För att skydda ytan och för att framhäva strukturen tydligare 

rekommenderas en strykning

Användning/Tapetsering
Underlag
ERFURT-Novaboss kan användas på alla tapetseringsbara underlag 
inomhus. Underlaget måste vara torrt, övermålningsbart, jämnt, 
absorberande, rent, slätt och tillräckligt plant för den avsedda tapeten. Ta 
bort gamla tapeter och färg som inte sitter fast. Släta ut ojämna underlag 
med gipsbaserad spackelmassa. Förklistra slät gipsputs med förtunnat 
klister. Grundmåla starkt absorberande underlag med lösningsmedelsfri 
grundfärg eller klister. Läs BFS-informationsblad nr 7 och nr 16.

Tapetsering
Använd fiberklister (t.ex. Metylan Secura 1:10 = 500 g i 5 l vatten) eller 
jämförbart. Läs och beakta också klistertillverkarens anvisningar.

Att klistra upp tapeten
Fördela klister jämnt på våderna och låt dem svälla lika länge, ca 10-15 
minuter. Vik inte hårt i vecken. Blåsor som bildas under tapetseringen 
slätar ut sig igen när tapeten har torkat. Klistra fast tapeterna noggrant 
kant i kant med hjälp av en tapetserarborste.  Använd inte skarvrulle. Ta 
genast bort klisterfläckar.

Att måla på tapeten
Efter att ERFURT-Novaboss har torkat bör den målas över med 
dispersionsfärg med lägst våtnötningsklass 3 enligt DIN EN 13300. Vi 
rekommenderar dispersionsfärger av hög kvalitet med sidenglans resp. 
högglans, eftersom dessa färger bättre framhäver strukturen.

Innehållsämnen/Testresultat
ERFURT-Novaboss består av pappersfiber, cellulosa och tillsatsämnen.
ERFURT-Novaboss-tapeter som har målats över ska kastas i restavfall.
Motståndet mot vattenånga har fastställts av ISEGA-Forschungs- und 
Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, enligt DIN 52615.
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